
Regulamin Biegu WOŚP „Się biega, się pomaga”

I .ORGANIZATOR
Organizatorem Biegu WOŚP „Się biega, się pomaga” (zwanego dalej "Biegiem WOŚP") jest:

1. Automobilklub Chełmski, 22-100 Chełm, ul. Strażacka 4,
2. Chełmskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Chełmie ul. Wiercieńskiego 5/52, 22-100 

Chełm. 

II. CEL
1. Pozyskanie  środków  „dla  wyrównania  szans  w  leczeniu  noworodków”.  W  tym  zakup 

inkubatorów,  stanowisk  do  resuscytacji  noworodków  czy  kardiomonitorów.  
Wsparcie  oddziałów  neatologicznych  poprzez  zbiórkę  środków  na  zakup  aparatów
do  nieinwazyjnego  wspomagania  oddychania,  pomp  infuzyjnych  oraz  sprzętu 
diagnostycznnego, jak chociażby specjalistycznych aparatów USG czy pulsoksymetrów. 

2. Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.
3. Bieg WOŚP wliczany jest do Klasyfikacji Biegowego Grand Prix Miasta Chełm 2018.

Zarys GP Miasta Chełm w § VIII.pkt.2. „Postanowienia końcowe”. 
Więcej szczegółów przedstawimy Państwu niebawem..

III. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się w dniu 14 stycznia 2018 r. po ulicach miasta Chełm.
2. Oficjalne otwarcie Biegu WOŚP odbędzie się o godz. 11.00, a zakończenie biegu odbędzie

się o godz. 12.00.
3. Start  i  meta biegu będą zlokalizowane na deptaku przy ul.  Lwowskiej  w Chełmie (okolice 

dawnego Pewexu).
4. Szczegółowa  trasa  biegu  zostanie  opublikowana  po  jej  zatwierdzeniu  przez  odpowiednie 

służby na stronie www.chelmbiega.pl.
5.  Długość trasy: ok. 5 km.
6. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi co 1 km oraz zabezpieczona przez wolontariuszy. 

IV. ZASADY UCZESTNICTWA
1. W Biegu WOŚP mogą wziąć udział osoby mające ukończone 15 lat i starsze. Osoby młodsze 

mogą wziąć udział w zazwodach za zgodą opiekuna prawnego i pod jego opieką.
2. W biegu mogą wziąć udział osoby niepełnosprawne szczególnie ze schorzeniami ruchowymi.

Osoby takie mogą być zwolnione z opłaty startowej.  
3. Każdy  uczestnik  biorący  udział  w  Biegu  WOŚP  musi  zostać  zweryfikowany  w  Biurze 

Zawodów.
4. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenie 

o  braku  przeciwwskazań  do  uczestnictwa  w  biegu,  albo  zaświadczenie  lekarskie  o  braku 
przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu. Jedno ww. zaświadczeń powinno zostać złożone 
przy okazji odbioru przez uczestnika pakietu startowego w miejscu i w terminach określonych 
w pkt  VI.  Wzór  zaświadczenia  o  braku  przeciwwskazań  do uczestnictwa  w biegu  jest  do 
pobrania  na  stronie  internetowej  www.chelmbiega.pl.  W  przypadku  osób  niepełnoletnich 
zaświadczenie, które nie jest zaświadczeniem lekarskim powinno być podpisane także przez 
rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika.

5. Wszyscy  uczestnicy  Biegu  WOŚP  są  zobowiązani  do  stosowania  się  do  poleceń  osób 
odpowiedzialnych  za  bezpieczeństwo,  służb  porządkowych  oraz  obsługi  z  ramienia 
Organizatora.

6. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne. 
V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1. Zgłoszenia do Biegu WOŚP będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny
na stronie internetowej www.chelmbiega.pl.



2. Zgłoszenia  on-line  będą  przyjmowane  do  dnia  5  stycznia  2018  r.  poprzez  formularz 
umieszczony na stronie www.chelmbiega.pl

3. Za zgłoszenie uważa się łączne dopełnienie wszystkich poniższych czynności: 
 prawidłowe wypełnione formularza zgłoszeniowego, 
 dokonanie opłaty startowej,
 złożenie  podpisanego  oświadczenia  o  braku  przeciwwskazań  do  uczestnictwa  w  biegu

lub analogicznego zaświadczenia lekarskiego w Biurze Zawodów zgodnie z procedurą opisaną 
w pkt IV.4.

4.   Opłatę  startową  należy  uregulować  w  terminie  3  dni  od  rejestracji  i  jest  to  niezbędne
do zakończenia procesu rejestracji.   

5.   Limit  uczestników  w  Biegu  WOŚP  wynosi  200.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo 
wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń.

6.  Opłata startowa za udział w Biegu WOŚP wynosi minimum 40 PLN do 20.12.2017 oraz 50 
PLN po 20.12.2017. Istnieje też  możliwość zapisów w Biurze Zawodów, w dniu zawodów. 
Opłata  wynosi  wtedy  60  PLN,  Organizator  nie  gwarantuje  wtedy  pełnych  świadczeń,
jeśli pakiety startowe wyczerpią się wcześniej.

7.    Płatności za udział w biegu należy dokonywać na konto bankowe:
       Automobilklub Chełmski, 22-100 Chełm, ul. Strażacka 4, 
       konto 21 2030 0045 1110 0000 0236 3520 

z dopiskiem: darowizna bieg WOŚP,  imię i nazwisko i roku urodzenia.
lub osobiście w biurze zawodów:
Szkoła Dla Dorosłych WILIAMS
ul. Pocztowa 52,
22-100 Chełm 
do 5 stycznia 2018 roku.

8.    Organizatorzy biegu nie wystawiają faktur VAT.
9.    Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej 

opłaty na innego uczestnika.
10.  W ramach opłaty startowej uczestnicy biegu otrzymują:
 numer startowy wraz z czterema agrafkami,
 pamiątkową koszulkę techniczną Biegu WOŚP,
 medal dla każdego uczestnika który ukończy bieg w regulaminowym czasie 1 godz., 
 dodatkowe medale dla 3 najszybszych kobiet i 3 najszybszych mężczyzn,
 posiłek regeneracyjny po biegu, woda i ciepła herbatka,
 dobrą  zabawę,  możliwość  sprawdzenia  swoich  sił  witalnych  w  wyjątkowym  happening'u

wraz z wieloma ciekawymi ludźmi jednocześnie pomagając innym,
 jednoczesną,  równoległą  klasyfikację  w  Biegowym  Grand  Prix  Ziemi  Chełmskiej  2018,

o którym dowiecie się więcej niebawem,  
 inne niespodzianki jeszcze nie znane Organizatorom w zależności od hojności sponsorów. 

VI. BIURO ZAWODÓW – odbiór pakietów startowych 
1. Odbiór pakietów startowych:

14  stycznia  2018  (niedziela) w  godzinach  9:30-10:30 w  okolicach  startu  Biegu  WOŚP
            na deptaku przy ul. Lwowskiej (okolice dawnego Pewexu, nieopodal PKS-u)

Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji 
danych osobowych.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
1. Dane  osobowe  uczestników  „Biegu  WOŚP”  będą  wykorzystywane  zgodnie  z  warunkami 

określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (z późn. zm.).  
Administratorem danych osobowych jest  Chełmskie  Stowarzyszenie  Inicjatyw Społecznych
w Chełmie.



2. Przetwarzanie  danych,  o  których  mowa  w  ustępie  1  niniejszego  paragrafu  w  związku
z  udziałem  w  Biegu  WOŚP  obejmuje  także  publikację  imienia  i  nazwiska  uczestnika
wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub 
rozpowszechniany będzie projekt.

3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
4. Podanie  danych  osobowych  oraz  wyrażenie  zgody  na  ich  przetwarzanie  jest  dobrowolne,

lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu WOŚP. 
Przez  przekazanie  do  organizatora,  prawidłowo  wypełnionego  i  podpisanego  formularza 
zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i  zezwala na wykorzystanie podanych przez niego 
danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, 
produktach  handlowych,  a  także  na  wewnętrzne  potrzeby  administracyjne  i  analityczne, 
zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.,  (z późn. zm.). 
Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej  zgody i  może to zrobić w dowolnym 
momencie kierując korespondencję na adres organizatora.

5. Wszystkie  informacje  dotyczące  uczestników  uzyskane  przez  organizatora  i  zawarte
w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą 
wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.,  
(z późn. zm.). Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy regulamin obowiązuje Biegu WOŚP  wszystkich uczestników.
2. Klasyfikacja końcowa Biegu WOŚP wliczana jest do Biegowego  Grand Prix Miasta Chełm 

2018.  Ta  sezonowa  klasyfikacja  ma  charakter  statystyczno-porównawczy  oraz  jest  formą 
zabawy podtrzymującą aktywność fizyczną przez cały rok. Więcej detali tego projektu  (w tym 
regulamin) zostanie przedstawiony niebawem na stronie www.chelmbiega.pl oraz facebook-u.

3. Organizator  zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z  każdym z uczestników wywiadu, 
robienia  mu  zdjęć  i  filmowania  na  potrzeby  reklamowe,  promocyjne,  wykorzystania
w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.

4. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  nieodpłatnego  wykorzystywania  wszelkich  zdjęć, 
materiałów  filmowych,  wywiadów  i  nagrań  dźwiękowych  przedstawiających  uczestników 
biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach 
typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na 
wystawach,  jak  również  na  potrzeby  promocyjno-reklamowe  związane  z  działalnością 
prowadzoną przez Organizatora.

5. Na  miejsce  biegu  zabrania  się  wnoszenia  środków  odurzających,  nielegalnych  substancji, 
środków  podnoszących  wydajność  fizyczną  oraz  środków  alkoholowych  jakiegokolwiek 
rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak
i podczas biegu pod warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik 
narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału 
w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.

6. Każdy  uczestnik  biegu  jest  zobowiązany  do  umieszczenia  numeru  startowego  z  przodu,
na  wysokości  klatki  piersiowej.  Zaleca  się  ubiór  sportowy  dostosowany  do  pogody.  
Szczególnie prosimy pamiętać o obuwiu biegowym dobranym do podłoża i styczniowej aury. 

7. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
8. Organizator  zapewnia szatnie  polowe bez natrysków oraz depozyt  w pobliżu  startu  i  mety 

biegu.
9. Nawierzchnia trasy to chodniki, asfaltowe ulice oraz miejski deptak z kostką brukową.  
10. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
11. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Bieg odbędzie 

się bez względu na warunki atmosferyczne.
12. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

http://www.chelmbiega.pl/

